
QUALITY HOTEL™ PRISMA

Its taken care of
OM HOTELLET

Quality Hotel Prisma är ett fullservice hotell med 107  ljusa rum som ligger 5 minuters
promenad från Skövde Resecentrum. Hotellet ligger i vackra omgivningar vid
Boulognerparken, den gröna oasen mitt i Skövde.  Koppla av kan du göra i hotellets
bastu och vill du passa på att träna utomhus finns det fina löp- eller promenadspår i
området.

I närhet till hotellet finns möjlighet till flera olika aktiviteter som Läckö Slott, Skara
Sommarland och .Hornborgarsjön.  Vi samarbetar med flera olika eventbolag och
hjälper dig att skräddarsy Er konferens för just era behov.

Garaget ligger i direkt anslutning till hotellet och är kostnadsfritt för alla hotellgäster.

MAT OCH DRYCK

I hotellets restaurang serveras varje morgon vår frukostbuffé med ett urval av
ekologiska produkter. Det är även här våra konferensgäster och större grupper
serveras sin förbeställda lunch eller middag. Det är viktigt för oss att vår mat kommer
från råvaror som behandlas med respekt och omtanke. Våra ekologiska erbjudanden är
tydligt märkta och är ett säkert val för att du ska få den bästa matupplevelsen.

WE CARE

Tillsammans med UNICEF, vill vi och Nordic Choice Hotels hjälpa barn som är offer för
människohandel Vi kallar projektet Sweet Dreams och arbetar för att se till att barn
får en god natts sömn. Genom att bo på ett Nordic Choice Hotel bidrar du till detta
arbete.

KAPACITET
Möteslokaler: 5
Kapacitet: 80 personer
Eventsal: 75 personer
Totalt antal rum: 107

Kontakt: q.prisma@choice.se

RESTAURANG OCH BAR
Restaurang: 90 personer
Lunch : Ja
A la carte: Ja
Lobbybar/Lounge: Ja

PARKERING
Ja. Kostnadsfritt i mån av plats.

ADDRESS
Ekedalsgatan 2
54124 Skövde
E-post: q.prisma@choice.se
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KONFERENS

Välkommen att uppleva Quality Hotel Prisma som en naturlig
plats för konferens och möten. Vi kan erbjuda ljusa och
stilrena lokaler för både det lilla mötet till det större
evenemanget.
Samtliga rum är utrustade med tekniska hjälpmedel och vår
personal finns alltid på plats för att hjälpa till. Diamanten är vår
största lokal, 100 kvm och passar utmärkt för middagar
personalaktiviteter och temakvällar.

QUALITY BREAK

När energin behöver fyllas på finns det inget mer passande än
ett Quality Break. Det innebär fri tillgång till kaffe, te, frukt,
popcorn och mjukglass hela dagen för alla konferensgäster. En
perfekt möjlighet för att hämta lite extra energi när man
behöver det som mest.

LOKAL KVM BIO SKOL ÖAR U-BORD BOARD
Diamanten 90 80 50 10 - -
Turkosen 45 40 35 6 20 -
Safiren 40 30 25 5 18 -
Grananten 16 - - - - 6
Rubinen 16 - - - - 6
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